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ปรับภาษีบุหรี่ครั้งใหม ตองปกปองสขุภาพคนไทย 

  

         บุหรี่เปนสินคาอันตรายตอสุขภาพ เพราะมีสวนประกอบของสารพิษมากมาย ทั้งสารกอมะเร็ง สารโลหะ

หนัก สารเสพติด กาซพิษ จนกระทั่งฝุนละอองจากควันบุหรี่ การปกปองสุขภาพของประชาชนทุกเพศทุกวัยผาน

นโยบายของรัฐที่ชัดเจนและจริงจังเปนเรื่องจำเปน นอกจากการจำกัดที่สูบ การหามโฆษณา การรักษาคนที่ติดบุหรี่

ใหเลิกแลว มาตรการทางกฎหมายเปนเครื่องมือสำคัญ ชวยควบคุมการบริโภคยาสูบรวมถึง ลดจำนวนนักสูบบุหรี่

หนาใหมไดมาก 

 ปญหาที่ผานมา หลังจากกระทรวงการคลังเสนอ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใชวันที่ 16 

ก.ย.2560 เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสรางภาษียาสูบ กรณีบุหรี่ สงผลใหบุหรี่หลายยี่หอราคาถูกลงจากเดิม และทำ

ใหรฐัสญูเสียรายไดจากการขายบุหรี่ปละราวหมื่นกวาลานบาทเมื่อเทียบกับชวงกอน 

คนไทยเขาถึงบุหรี่มากข้ึน สงผลเสยีตอสุขภาพทวีคูณ เมื่อคลังจะกำหนดโครงสรางภาษีบุหรี่ใหมขึ้นในเดือน มี.ค.นี้ 

หลายฝายยื่นขอเสนอแกวิกฤตที่เผชิญอยู ลาสุด เครือขายวิชาชีพสุขภาพเพื่อ สังคมไทยปลอดบุหรี่ 23 เครือขาย 

ลงนามในหนังสือเปดผนึกเรื่อง ขอเสนอในการแกไขปญหาภาษีบุหรี่ตาม พ.ร.บ. สรรพสามิต พ.ศ. 2560 เตรียมยื่น

หนังสือถึงรมว.คลัง รมว.สาธารณสุข และนายกรัฐมนตรี 

 ศ.พญ.สมศรี เผาสวัสดิ ์ ประธานสมาพันธเครือขายแหงชาติเพื ่อสังคมไทยปลอดบุหรี ่ และประธาน

เครือขายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กลาวในงานแถลงขาว"ปรับโครงสรางภาษีบุหรี่ใครได ใครเสีย" 

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสรมิสุขภาพ มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ วา การสูบบุหรี่เปน

สาเหตุอันดับ 1 ทำใหคนไทยเจ็บปวยและเสียชีวิตปละกวา 7 หมื่นคน การที่จะทำใหคนสูบบุหรี่ลดลงตองใชหลาย

มาตรการ ซึ่งมาตรการภาษีดีที่สุด ทำใหรัฐบาลเก็บภาษีไดเพิ่มขึ้น การสูบบุหรี่ลดลง ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู

ระหวางการปรับเปลี่ยนโครงสรางภาษียาสูบ พ.ศ.2560 ทางสมาพันธเครือขายแหงชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ 

เครือขายรณรงคไมสูบบุหรี่ และนักวิชาการดานภาษียาสูบไดติดตามและศึกษาแนวทางการแกปญหาเพื่อเสนอตอ

รัฐบาลใหการกำหนดโครงสรางและอัตราภาษีใหมที่จะมีข้ึนเดือน มี.ค. นี้ ลดการบริโภคยาสูบไดจริง ชวยรัฐมีรายได

จากภาษีเพ่ิมขึ้น 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสือสารองค์กร ได้จดัระบบขา่วสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒน า กรุงเทพฯ  10110 โทรศัพท์  0-2649-5000 ภายใน 15666    

ขาวจากหนังสือพิมพไทยโพสตออนไลน  ฉบับประจำวันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 หนา .. มูลคาขาว   50,000.- 
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สวนขอเสนอจาก ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี ระบุวา 

โครงสรางภาษีบุหรี่ พ.ศ.2560 เปนรูปแบบผสม โดยเก็บภาษีทั้งตามปริมาณและตามมูลคา ภาษีตามปริมาณ มวน

ละ 1.20 บาท แตที่เปนปญหาคือ การเก็บภาษีตามมูลคาที่แบงเปน 2 ระดับ คือ บุหรี่ขายปลีกซองละ 60 บาทขึ้น

ไป ตองเสียภาษี 40% แตถาตํ่ากวา 60 บาท ใหเสีย 20% ทำใหบุหรี่หลายยี่หอลดราคาลงเพื่อเสียภาษีในอัตราที่

ถูกกวา 

 "โครงสรางภาษีบุหรี่ พ.ศ.2560 ถือเปนมาตรการที่ลมเหลว เพราะไมตอบสนองวัตถุประสงคหลักในการ

ขึ้นภาษีบุหรี่ เปาหมายแรกทำใหราคาบุหรี่สูงขึ้นเพื่อลดคนสูบ เปาหมายสอง รัฐบาลมีรายไดจากภาษีเพิ่มขึ้น 

เพราะหลังปรับภาษี ราคาบุหรี่ถูกลง รัฐบาลมีรายไดจากภาษีลดลง กอนป 2560 คลังเก็บภาษีได 6.8 หมื่นลาน

บาท แตป 2563 ลดลงเหลือ 6.2 หมื่นลานบาท และขอมูลจาก Euromonitor ชี้วาหลังปรับโครงสรางภาษีใหม 

สวนแบงการตลาดของบุหรี่ราคาถูกเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด แสดงใหเห็นวาไมลดการสูบ แตผูบริโภคเปลี่ยนไปสูบ

บุหรี่ราคาถูกกวา โดยเฉพาะบุหรี่นอกราคาถูกมีสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้นเทาตัว คนไทยหันมาสูบบุหรี่นอก เพราะ

ราคาเอื้อมถึง" ดร.พญ.เริงฤดีกลาว 

 การกำหนดอัตราภาษีครั้งใหม ดร.พญ.เริงฤดี ย้ํารัฐตองมีมาตรการกำหนดราคาขั้นตํ่าของบุหรี่ที่รวมตนท

ทางสุขภาพ และความสูญเสียดวยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เพราะมีการคำนวณคาความสูญเสียจากโรคที่เกิดจาก

บุหรี่เฉลี่ยอยูที ่ซองละ 50 บาท ทำใหราคาขายขั้นตํ่าสุดตองไมนอยกวา 75 บาทตอซอง รวมถึงออกกฎหมาย

ควบคุมไมใหบริษัทบุหรี่ลดราคาลง ทุกครั้งที่มีการขึ้นภาษี ธุรกิจยาสูบตอบโตโดยการออกบุหรี่ยี ่หอใหมหรือผลิต

บุหรี่มวนเล็กที่ราคาถูกลง และควรเก็บภาษีเพิ่มซองละ 1 บาท ตั้งเปนกองทุนเพ่ือสงเสริมการปลูกพืชทดแทนใหกับ

ชาวไรยาสูบที่เดือดรอน 

 ความผิดพลาดจากโครงสรางภาษีบุหรี่ พ.ศ.2560 ทำใหประเทศมีรายจายดานสุขภาพเพิ่มขึ้น รศ.นพ.

สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มศว และเลขาธิการเครือขายวิชาชีพ

แพทยในการควบคุมการบริโภคยาสูบ บอกวา ปจจุบันมีรายจายรักษาผูปวยที่เสพมาตอเนื่อง นำมาสูการ

เจ็บปวยกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง หรือ NCDs ซึ่งแนวโนมมากขึ้น แลวยังมีรายจายในการปองกันผูเสพที่ยังไม

ปวย ลาสุด พบคนไทยปวยเปนโรคเรื้อรังแลวและยังคงสูบบุหรี่อยูตอเนื่องมากถึง 2.48 ลานคน และประเทศ

ไทยมีผูเสียชีวิต 14 ลานคนจากกลุมโรคเรื้อรัง ทั้งโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจขาดเลือด โรคทางเดินหายใจอุด

กั้นเร้ือรัง โรคเบาหวาน สาเหตุหลักมาจากบุหรี่ 

 "แนวโนมบริโภคยาสูบลดลง ภาระโรค NCDs ควรลดลง แตความจริงไมใช สถานการณสูบบุหรี่ของไทยอยู

ระยะที่ 3 คือ เพ่ิงเริ่มลดลง ปจจุบันม ี5 ลานคนเสพนิโคตินรุนแรง แตอัตรา การปวยและตายดวยกลุมโรคเรื้อรังจะ

เพิ่มขึ้นทวีคูณในอีก 10-20 ปขางหนา รัฐบาลพรอมกับภาระคาใชจายรักษาพยาบาลแลวหรือยัง ดังนั้น การ

ออกแบบโครงสรางภาษีใหมนี้ควรคำนึงผลเสียวา บุหรี่ทำรายสุขภาพคนไทย โดยเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากธุรกิจ

ยาสูบ ขามชาติ" รศ.นพ.สุทัศนกลาว 
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 สำหรับขอเสนอแนะในการปฏิรูปโครงสรางยาสูบ โดยเฉพาะบุหรี่ มีดังนี้ 1.ใหปรับขึ้นอัตราภาษีตาม

สภาพ ตามอัตราเงินเฟอ ทุกปหรือเปนชวง เชน รอยละ 5 ทุก 2 ป 2.ใหยกเลิกระบบที่แยกอัตรา ภาษีตามมูลคา

เปน 2 ระดับ (2 tiers) โดยกำหนดเปนอัตราเดียวอยางนอยรอยละ 40 ของราคาขายปลีก หรือหากไมยกเลิก อัตรา

ภาษี ในระดับ (tier) ลางจะตองไมตํ่ากวารอยละ 40 ของราคาขายปลีก เพื่อผลักดันใหบุหรี่ราคาสูงขึ้นและปกปอง

สุขภาพของผูบริโภคที่มีรายไดนอย 3.ใหกำหนดอัตราภาษีโดยรวมไมตํ่ากวาอัตราเดิมกอนเปล่ียน เปนแบบ 2 ระดับ 

(2 tiers) 4.ใหกำหนดราคาขายปลีกขั้นตํ ่าที่รวม ตนทุนทางสุขภาพ เชน ซองละ 75 บาท 5.ใหมีตัวแทน

คณะกรรมการควบคุมยาสูบแหงชาติ สธ. หรือเครือขายนักวิชาการดานควบคุมยาสูบรวมกำหนดนโยบายภาษีตาม

กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคมุยาสูบขององคการอนามัยโลก 

 

 


